Innovation living søger praktikant inden
for digital markedsføring
Vi har måske praktikpladsen til dig, der ønsker at blive en del af en fantastisk international virksomhed, som globalt opererer på 90 markeder via vores 1800 forhandlere. Vi har praktikanter hvert
år i vores forskellige afdelinger, og vi har i de seneste år ansat flere af dem efter endt uddannelse.
Vi er specialister i design og produktion af sovesofaer og
tilbyder et dybt og bredt sortiment heraf. Vi for vundet
Randers Kommunes Erhvervspris samt blevet erklæret
Gazellevirksomhed, og med 50 år på bagen, ser vi det
som et stort skulderklap for vores fælles præstation.
Hos Innovation Living er vi meget bevidste om at skabe
en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi har
stor fokus på arbejdsglæde, da vi tror på vi står stærkere
når vi har glade og engagerede medarbejdere. Vores
gennemsnitsanciennitet er 17 år, og vores medarbejdere er i alderen 24-65. Vi har desuden også medarbejdere i USA, Kina og Ukraine, hvilket betyder du vil
komme ind på arbejdsplads der oser af mangfoldighed
og har hele verden som omdrejningspunkt.
Praktik hos Innovation Living
Vi søger en praktikant til at blive del af vores design/
markedsføringsteam. Praktikopholdet foregår i efteråret
2021. Det er en fuldtidsstilling på ca. 37 timer/ugen med
mødetid mandag til torsdag kl. 8-16.00 og fredag kl.
08.00 – 15.00. Hos Innovation Living respekterer vi, at du
selvfølgelig også skal have tid til studieopgaver og eksamener, og vi er derfor fleksible i forhold til din arbejdstid
når du skal skrive opgaver.
Som praktikant hos os får du en unik mulighed for at
tilegne dig tværfaglig erfaring og opbygge en stærk
forretningsforståelse. Vi sørger for et grundigt introduktionsprogram, hvor du kommer hele vejen rundt i virksomheden, når du starter. Du vil blive tildelt en praktikvejleder, hvor du vil få relevant sparring og mulighed for
at komme med dine egne inputs.
Du får også en række spændende, varierende og udfordrende opgaver, og en dag ligner sjældent den anden.
Nogle af dine arbejdsopgaver kan blandt andet bestå af:
• Online branding af Innovation Living gennem
eksisterende platforme.
• Video- og fotoproduktion samt billedredigering.
• Indholdsproduktion til sociale medier.
• Analyse og gennemgang af hjemmeside
samt webapplikationer med fokus på at øge
brugervenligheden.
• Produktopdateringer i PIM system
• Oplæg på markedsføringsindsatser overfor
forhandlere.
• Analyse af Google Analytics data til optimering af
websitebesøg.

Vi tilbyder en mulighed for at kickstarte din karriere, en
fantastisk morgenmads- og frokostordning og 50 søde
kollegaer, der alle står klar med en hjælpende hånd.
Lidt om dig
Du skal være i gang med en relevant uddannelse inden
for det digitale område, f.eks. som multimediedesigner,
professionsbachelor i markedsføring, e-handel, international handel eller digital konceptudvikling. Du er
initiativrig, udadvendt, positiv og engageret. Derudover
forventer vi, at du både kan arbejde selvstændigt og i
teams.
Fordi du i praktikforløbet får en international berøringsflade, er kvaliteten af dine sproglige færdigheder vigtige
for os. Flydende dansk og engelsk i skrift og tale er
derfor forventeligt.
Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 20.04.2021.
Ansøgning, CV og karakterer sendes til HR-medarbejder
Pernille Skjøth på e-mail: pesk@inno.dk med emnet
DIGITAL MARKETING PRAKTIKANT 2021. Samtaler afholdes løbende.
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller os som virksomhed, så er du mere end velkommen til at kontakte
Pernille Skjøth på tlf. 6038 8171 eller Jens Ib Søborg på
tlf. 20428826.
Derudover vil det være muligt at møde os på Erhvervsakademiet Company Day den 24. februar.
Arbejdssted
Vores hovedkontor i Randers, Blommevej 38, 8930 Randers NØ. Hvis du bor i Aarhus, så er det nemt at komme
til Randers med offentlig transport, da der både kører
tog og busser.
Vi glæder os til at høre fra dig.

